
ZAKAJ POSTATI ČLAN CICIBAN KLUBA ZVESTOBE?
Članstvo v CICIBAN klubu zvestobe vam prinaša ugodne nakupe na 
vseh prodajnih mestih Ciciban ob predložitvi kartice CICIBAN KLUB.

PRISTOPNI OBRAZEC ZA VČLANITEV V CICIBAN KLUB ZVESTOBE

E-naslov **

E-naslov potrebujemo za indentifikacijo imetnika kartice. V kolikor e-naslova nimate, lahko vpišete telefonsko številko.

        Da, želim prejemati Cicibanove e-novice o novostih, ponudbi, popustih, promocijskih aktivnostih in drugih obvestilih iz 
poslovanja podjetja Afit d.o.o. Seznanjen sem, da se od prejemanja e-novic lahko kadarkoli odjavim s klikom na označeno 
povezavo “Odjava”, ki se nahaja v vsaki e-novici. Potrjujem tudi, da sem seznanjen in sprejemam Splošne pogoje uporabe 
Ciciban klub kartice, ki so objavljeni na spletni strani www.ciciban.info in na razpolago v pisni obliki na vseh prodajnih mestih 
Ciciban. 

        ** Soglašam, da lahko Afit d.o.o. obdeluje moj e-naslov ali telefonsko številko z namenom vodenja analize vrednosti 
nakupov, za namen seštevanja nakupov, obračunavanja višine popustov in koriščenja popustov. Podatki se hranijo do preklica. 
Potrjujem tudi, da sem seznanjen in sprejemam Splošne pogoje uporabe Ciciban klub kartice, ki so objavljeni na spletni strani 
www.ciciban.info in na razpolago v pisni obliki na vseh prodajnih mestih Ciciban. 

Datum **       

Podpis **

** Podatki so obvezni.

 



SPLOŠNI POGOJI UPORABE KARTICE CICIBAN KLUBA ZVESTOBE

SODELOVANJE V CICIBAN KLUBU ZVESTOBE
• Izdajatelj in lastnik kartice Ciciban klub zvestobe je družba Afit d.o.o., Miren 129, 
5291 Miren, Slovenija. • Splošni pogoji v razširjeni obliki (v nadaljevanju: Splošni pogoji) so objavljeni na spletni strani www.ciciban.info in dostopni 
na vseh prodajnih mestih podjetja Afit d.o.o. v Sloveniji (v nadaljevanju: prodajna mesta Ciciban). Kot poznavanje in sprejemanje Splošnih 
pogojev uporabe kartice kluba Ciciban se šteje ravnanje posameznika, ki ob včlanitvi v Ciciban klub izpolni in podpiše pisno pristopno izjavo in 
obkljuka prazno polje, da sprejema in se strinja s temi Splošnimi pogoji. • V klub se je mogoče včlaniti preko pisne Pristopne izjave, ki je na voljo 
na prodajnih mestih Ciciban. Na podlagi v celoti izpolnjene in podpisane pristopne izjave posameznik prejme kartico Ciciban. S pridobitvijo 
kartice Ciciban imetnik postane član Ciciban kluba. • Članstvo v Ciciban klubu je brezplačno in velja do pisnega preklica člana kluba ali 
izdajatelja kartice. Pridobitev kartice in članstvo v klubu nista pogojena z nakupom na prodajnih mestih Ciciban.

PRENEHANJE ČLANSTVA
Imetnik kartice lahko kadarkoli in brez navedbe razlogov ter brez odpovednega roka pisno odpove sodelovanje oz. članstvo v klubu Ciciban. Več 
o postopku v Splošnih pogojih v točki 1.3.a. • Afit si pridržuje pravico klub Ciciban ukiniti, spremeniti pogoje uporabe kartice Ciciban ali jih 
preoblikovati oz. dopolniti, pri čemer mora obvestilo o tem objaviti na prodajnih mestih Ciciban in na svoji spletni strani.

UGODNOSTI KLUBA CICIBAN
• S kartico Ciciban je imetnik deležen različnih ugodnosti pri nakupih blaga na prodajnih mestih Ciciban. Te ugodnosti so napisane v teh Splošnih 
pogojih, ki so dostopni na spletni strani www.ciciban.info ter na prodajnih mestih Ciciban. 
• Za pridobitev ugodnosti se upoštevajo vsi nakupi blaga ne glede na način plačila. Ugodnosti kartice Ciciban ne veljajo na darilne 
bone in na blago, ki je označeno s popustom (v času sezonskih in izrednih razprodaj, akcĳ in drugih popustov).
• Kartica deluje na principu seštevanja nakupov. Z nakupi, ki so zabeleženi na kartici, lahko dosežete različne višine popustov 3%, 6% in 10%. 
Skupna vrednost nakupov Višina popusta                                  
90 € - 179 €  3%  popust ob vsakem nakupu
180 € -  299 €  6 % popust ob vsakem nakupu
300 €   10 % popust ob vsakem nakupu

• Višina popusta se oblikuje glede na doseženo skupno vrednost nakupov v obdobju 365 dni od dneva prvega nakupa. Ugodnosti, ki jih 
prinaša kartica, veljajo 1 leto od dneva prvega nakupa. V kolikor imetnik kartice ne koristi ugodnosti 1 leto ali več, se neizkoriščene ugodnosti 
izničijo in se ob naslednjem nakupu pričnejo zbirati ugodnosti na novo (oz. od vrednosti nič evrov (€)). • Kartica Ciciban ni plačilno sredstvo in 
tudi denarno izplačilo popusta ni mogoče. Ugodnosti Ciciban kluba je možno izkoristiti na blagajni na prodajnih mestih Ciciban le s 
predložitvijo kartice Ciciban. • Izdajatelj kartice ni odgovoren za morebitne zlorabe Ciciban kartice in ni dolžan preverjati identitete prenosnika 
Ciciban kartice. 

IZGUBA KARTICE CICIBAN KLUBA
• Obvestilo o izgubi ali kraji kartice je imetnik dolžan takoj posredovati na naslov sedeža podjetja Afit d.o.o.. Več o postopku v Splošnih pogojih 
pod točko 3.1. 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
• Podjetje Afit d.o.o. obdeluje naslednje osebne podatke imetnika kartice, ki jih je vnesel v pristopno izjavo: e-pošta ali telefonska številka. 
Upravljavec prav tako zbira, shranjuje, obdeluje in uporablja podatke o opravljenih nakupih s kartico, predvsem o datumu posameznega 
nakupa, znesku nakupa, kupljenem blagu, ceni blaga, načinu plačila in stanju bonusa na kartici. • Namen zgoraj navedenega zbiranja, 
obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov so: analiza vrednosti nakupov z namenom seštevanja nakupov, obračunavanja višine 
popustov in koriščenja popustov. • Posameznik, ki v celoti izpolni in podpiše pristopno izjavo ter obkljuka prazno polje z označenim Soglasjem, 
sprejme v celoti te Splošne pogoje, torej tudi del, ki ureja varstvo osebnih podatkov (tč. 5 Splošnih pogojev) ter potrjuje, da je z njimi seznanjen, 
da se z njimi strinja ter da daje upravljavcu osebno privolitev za obdelovanje osebnih podatkov za namen, ki je naveden v tč. 5.1. Splošnih 
pogojev. • Posameznik lahko na pristopni izjavi tudi označi ( obkljuka), da želi na svoj e-naslov prejemati Cicibanove e-novice o novostih, 
ponudbi, popustih, promocijskih aktivnostih in drugih obvestilih iz poslovanja Afit. Posameznik lahko kadarkoli prekliče soglasje za prejemanje 
e-novic, in sicer tako, da »klikne« na polje Odjava, ki se nahaja v vsaki e-novici ali pošlje pisno zahtevo za preklic na naslov Afit ali preko 
elektronske pošte na kartica@cicibanklub.si. • Vse informacije o pravicah člana kluba in postopku uveljavljanja teh pravic so zapisane na spletni 
strani www.ciciban.info in dostopni na vseh prodajnih mestih Ciciban.

PRODAJNA MESTA

LJUBLJANA Litijska cesta 67

BTC Hala A, Ameriška ulica 13

Supernova, Cesta Ljubljanske brigade 33

City park, Moskovska ulica 4 

MARIBOR Ulica 10. oktobra 5

CELJE Prešernova ulica 4

NOVA GORICA Bevkov trg 1

KOPER Supernova , Dolinska cesta 1 a

Planet Koper, Ankaranska cesta 2

IZOLA Gorkijeva ulica 2

MIREN Miren 5 g

POSTOJNA Ljubljanska cesta 9

 


